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Звечан, Лепосавић, Доње Јариње – Административни прелаз Јариње између Косова и
централне Србије запаљен је синоћ нешто после 19 сати, јавио је репортер Бете са тог
прелаза.

  

Група младића са капуљачама из правца Косовске Митровице нагрнула је на прелаз и
бацала Молотовљеве коктеле на кућице на пункту Јариње. Након тога су се чули и
пуцњи и експлозија, а хеликоптери су надлетали шире подручје прелаза. Молотовљев
коктел је бачен и на базу Кфора одакле се чула експлозија, а након тога су одјекнули и
пуцњи из рафалног оружја.

  

Хеликоптерима Кфора, јуче тачно у осам сати, припадници албанске полиције заузели
су административни прелаз Брњак, у Ибарском Колашину, док су, тачно у 12 сати и три
минута искрцали, а потом брже-боље пут југа вратили око 40 наоружаних полицајаца
јединице „Росе” са административног прелаза Доње Јариње.

  

На тај начин Ерхард Билер, главнокомандујући Кфора за Космет није испоштовао
договор који је постигнут у уторак увече са званичницима Владе Србије, Бориславом
Стефановићем, шефом преговарачког тима Београда и Гораном Богдановићем,
министром за Косово и Метохију, о враћању српских полицајаца на ова два
административна прелаза у општини Лепосавић и Зубин Поток на северу Косова.

  

У Брњаку је јуче било 15 пограничних полицајаца и цариника, од чега су 11 Албанци, а
тројица су Бошњаци, а из поузданих извора сазнајемо да су стигли из Ђаковице, Дечана
и Пећи.

  

Ситуација на Доњем Јарињу, где је претпрошле ноћи и током целог јучерашњег дана
дежурало више стотина житеља општине Лепосавић закомпликовала се у подне кад су
хеликоптером Кфора, који је имао ознаке хрватске државе, допремљени специјалци
„Росе”, на шта су окупљени Срби бурно реаговали.
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По искрцавању до зуба наоружаних специјалаца, грађани су кренули да опколе
хеликоптер и „Росу”, да би убрзо пред револтиран народ изашао пољски капетан Кфора,
који је лоциран у мини-бази изнад самог пункта и како очевици причају поручио: „Док
сам ја овде ниједан Албанац неће проћи”. То је измамило скандирање и аплауз, не само
капетану већ и пољским специјалцима обученим за разбијање демонстрација, који већ
данима мотре на овај административни прелаз.

  

На прелазу Доње Јариње су и даље припадници КПС-а из редова српске
националности, а саобраћај се на деоници Рашка – Косовска Митровица нормално
одвија, мада је током дана периодично био и блокиран. Народ је магистрални пут на
више места препречио грађевинском механизацијом, песком, земљом и балванима.
Изузетно алармантна била је ситуација у Зубином Потоку, јер су Срби долазак
албанских полицајаца доживели као увод у потпуну интеграцију ове општине у систем
Косова.

  

Да је на Брњаку извршен упад албанске полиције уз помоћ снага НАТО-а потврдио је за
„Политику” и Славиша Ристић, председник општине Зубин Поток, наглашавајући да ће се
Срби до последњег борити да остану на својим огњиштима и да ће се самоорганизовати
како би бранили своју земљу.

  

У току јучерашњег дана, Борислав Стефановић и Горан Богдановић боравили су у селу
Рудару где су разговарали са Ерхардом Билером, генералом, командантом Кфора који је
окупљеним новинарима поручио: „Преузео сам све предлоге Борислава Стефановића,
мада ово није моја операција. Али ту сам да одржавам ред и мир. Припадници јединице
’Росе’ су се повукли са севера и према договору послали смо српске службенике на
прелазима”.

  

Командант Кфора је негирао оптужбе да је Кфор превозио косовске специјалце на
Јариње и Брњак, где су се у току јучерашњег дана сукобили Срби и специјалци „Росе”.

  

„Транспортним средствима Кфор није превозио ’Росу’. Кфор је транспортовао
припаднике полиције из јужног дела Косовске Митровице”, рекао је Билер додајући да
за њега националност није битна, јер по Резолуцији 1244 на Косову постоји само једна
полиција.
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Билер је у Звечану изразио жаљење због погибије албанског полицајца затраживши од
политичара да се открије починилац. Генерал Кфора је такође казао да је јуче ујутру
пуцано на хеликоптер Кфора не рекавши где се то догодило, али није заборавио да
поздрави то што су повучене блокаде на неким местима.

  

Борислав Стефановић, шеф преговарачког тима Београда у дијалогу са Приштином, који
је од уторка на северу Косова, казао је да Кфор не сме да буде инструментализован од
владе у Приштини и они су тога свесни.

  

„Криза се креће увек у правцу како влада у Приштини то хоће. На нама је да мудро
реагујемо”, рекао је Стефановић новинарима у Рудару, истакавши да договор постигнут
са Кфором још није испуњен, али и нагласио да Кфор помаже Косовској полицији да
преузме административне прелазе.

  

„Ситуација је јако тешка. Даћемо шансу Билеру да испуни договор”, казао је Стефановић
након разговора са Билером о ситуацији на северу Косова и договору који је прекјуче
постигнут (али није испоштован) о повлачењу косовске полиције са административних
прелаза.

  

Шеф преговарачког тима је такође казао да је за нас апсолутно неприхватљиво да на
Доњем Јарињу и Брњаку буду косовски полицајци и цариници и то је, нагласио је, оно
чега смо се бојали и за то смо тражили да народ буде присутан како би могао да реагује
у сваком моменту.

  

„Имам срце и храброст да вас погледам у очи, нећемо вас издати. Дајте нам шансу да
ово решимо мирно. Сви смо спремни да бранимо оно што је наше”, казао је Стефановић,
који је са министром Богдановићем током целог јучерашњег дана био у Звечану водећи
преговоре са Билером, а потом су се упутили ка Брњаку.

  

Око четрдесетак до зуба наоружаних специјалаца „Росе”, које је хрватски хеликоптер
Кфора у подне искрцао у мини-бази НАТО-а изнад самог пункта у Доњем Јарињу били
су наоружани „дугим цевима”. Окупљеном народу који је звиждао у знак протеста и
Кфору који их је превезао показали су подигнута два прста у знак победе. После 10
минута поново су се укрцали у хеликоптер и показивали рукама да ће се вратити што је
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окупљени народ пропратио узвицима „окупатори”.

  

Биљана Радомировић

  

(Политика)
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